
Svet krajevne skupnosti  
GANČANI,  
Gančani 1, 9231 Beltinci  
(mandat 2014 – 2018)_________________________________________________________ 
 

Z A P I S N I K 

7. redne seje Sveta krajevne skupnosti Gančani, 

ki je bila 28. 1. 2016 ob 17. uri, v prostorih KS Gančani, Gančani 1. 

Prisotni: Igor Bakan, Jožef Palatin, Jožef Vinčec, Bedri Nuhović, Miran Maučec.  
Opravičeno odsotna: Damjan Ivanek, Jožica Pucko. 
Ostali prisotni: zapisničarka Lilijana Ritlop in k drugi točki dnevnega reda je bil vabljen 
računovodja Občine Beltinci, Štefan Činč.  
 
Predsednik KS Gančani je pozdravil člane KS in ostale prisotne ter predlagal dnevni red, kot 
je bil naveden na vabilu za sejo. Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Sklep št. 39:  

Sprejme se dnevni red 7. redne seje Sveta KS Gančani: 
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta KS Gančani ter realizacija sklepov. 
2. Proračun KS Gančani za leto 2016. 
3. Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani.  
4. Prireditev ob dnevu žena. 
5. Pobude in vprašanja. 
6. Razno. 

 
Ad 1 Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje Sveta KS Gančani. 

Na zapisnik 6. redne seje Sveta KS Gančani, člani niso imeli pripomb in so zapisnik soglasno 
potrdili. 
 

Sklep št. 40: Svet KS Gančani je sprejel zapisnik 6. redne seje sveta KS Gančani v 

predlagani obliki. 

 

Ad 2 Proračun KS Gančani za leto 2016.  
K tej točki dnevnega reda je bil vabljen računovodja Občine Beltinci, Štefan Činč, ki je podal 
podrobno obrazložitev predloga proračuna KS Gančani za leto 2016. Med drugim je člane 
seznanil, da bodo prihodki proračuna KS vsako leto manjši za 11.000 EUR, kar v štirih letih 
znese 44.000,00 EUR. Enaki znesek bo k investiciji prispevela tudi občina. S temi sredstvi bi 
v letu 2017 ali 2018 izvedli investicijo, ki jo bo v razvojnem programu predlagala KS. Seji se 
je pridružil tudi direktor občinske uprave, Slavko Petek. KS morajo do 15.  februarja 2016 
podati mnenje glede proračuna in ga posredovati na občino. KS so neposredni uporabniki 
proračuna občine zato predlagajo proračun, občinski svet ga pa sprejme.  
 
 
 



Po razpravi je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji sklep št. 41: 

Svet KS Gančani je sprejel predlog rebalansa proračuna Občine Beltinci za leto 2016 iz 

priloge tega zapisnika, ki se nanaša na neposrednega proračunskega uporabnika. 

Z nižjim obsegom transfernih prihodkov iz proračuna glede ne sprejeti plan za leto 2016 

se KS strinja ob pogoju, da bodo v načrtu razvojnih programov 2016-2019 kot občinske 
investicije uvrščeni projekti katere bomo sporočili naknadno in bi se naj izvedli v letu 

2017 ali 2018."  
 
 

Ad 3  Poročilo predsednika o dogajanju v KS Gančani. 
 
Predsednik je članom sveta podal poročilo o dogajanju v KS Gančani. Izpostavil je sledeče: 

� preko programa javnih del je zaposlen Marjan Kuzma, 
� na pokopališču se bodo postavile opozorilne table, 
� podjetje iHALP je predstavilo delovanja in možnost nakupa defibrilatorja. Vsaka vas 

bi morala imeti vsaj en defibrilator, ki lahko reši marsikatero življenje, če ga imamo v 
svoji neposredni bližini in to v obsegu 500 m. KS je za začetek pripravljena kupiti en 
defibrilator, ki bo nameščen na gasilskem domu, kar pa seveda ni zadosti za celotno 
vas. Zato so člani KS predlagali, da je potrebno krajane obvestiti o pomenu tega 
aparata in jih vzpodbuditi, da se na prireditvah, ki so v organizacije KS pobirajo 
prostovoljni prispevki za nakup defibrilatorjev. Razvita je tudi že aplikacija, ki pokaže 
meste oziroma lokacijo, kje so ti aparati zmontirani. Dobavitelj tudi jamči za 
brezplačni servis uporabljenih defibrilatorjev.  

 

Člani KS Gančani so soglasno sprejeli sklep št. 42: Svet KS Gančani bo nabavil en  

defibrilator.  

 
� Pridobivajo se predračuni za nakup in monitranje klime v mrliški vežici.  
� Ekološki otrok na igrišču se bo zaradi nevzdrževanja čistoče okrog otoka preselil k  

»vagi« oziroma tehtnici za tehtanje živine. V kolikor se bo tam dogajalo enako, se 
bodo ekološki otoki v celoti odstranili.  

� Podan je bil predlog, da bi se lahko odstranila nakladalna rampa pri živinski tehtnici. 
 
 

Ad 4 Prireditev ob dnevu žena 
 
Prireditev ob Dnevu žena bo 12. marca 2016 ob 18. uri v dvorani ŠRC Gančani. Prijave se 
bodo sprejemale do 9. 3.2016. Vsaka udeleženka prispeva 5,00 EUR.  
 

Ad 5 Pobude in vprašanja in Ad 6 Razno.  

 
� Člani so kot možno investicijo predlagali asfaltiranje ceste iz smeri Lipovci-Gančani 

proti nočnemu klubu Kleopatra do makedamske ceste, ki pelje proti klubu in je tudi 
privatna last. 

� Člani so predlagali, da občinska uprava kot naročnik javnih del v Občini Beltinci 
organizira čiščenje samoraslih dreves znotraj struge Pinkave od Gančan do Lipe.  

� Zaradi dotrajanosti traktorske kosilnice je potrebno kupiti novo traktorsko kosilnico s 
prikolico.   

� Letošnjim letnikom, ki pripravljajo majoš se izda naročilnica za nakup materiala (krep 
papirja) v vrednosti 400,00 EUR. Predlog je bil soglasno potrjen.  



 

Sklep št. 43:  

Člani Sveta KS Gančani so sprejeli sklep, da se letnikom izda naročilnica za nakup 

materiala (krep paprija) v vrednosti 400,00 EUR.  

 

� Pri igrišču se mora urediti kompostnik.  
� Člani so opozorili na slabo vzdrževane ceste po vasi (luknje, razpoke, ...).  
� Pridobljen je še en predračun za postavitev avtobusne postaje v višini 2.600 EUR. 
� Zaradi dotrajanosti gasilskih miz so člani predlagali, da KS nabavi 10 kom miz  in 20 

kom klopi. Sklep je bil soglasno potrjen.  
 
Sklep št. 44:  

Svet KS Gančani je sprejel sklep, da se kupi 10 kom gasilskih miz in 20 kom klopi.   

 
� Zaradi velikih stroškov elektrike bi bilo smotrno premišljevati za energijsko sanacijo 

objekta ŠRC.   
� Predsednik sveta KS Gančani bo sklical in organiziral sestanek z vodstvi vseh društev, 

ki delujejo v KS Gančani. 
 
Predsednik se je članom zahvalil za udeležbo in sejo ob 19.30 uri zaključil.  
 
 
Zapisala:       Predsednik Sveta KS Gančani:  
Lilijana Ritlop         Igor Bakan 
 
 
 


